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APLIKASI REMINDER PADA ANDROID MOBILE DEVICE
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Abstrak

Aplikasi Android sudah mulai banyak digunakan dalam berbagai bidang misalnya aplikasi
pengingat. Aplikasi reminder pada android mobile device dengan tujuan agar aplikasi ini dapat membantu
pengguna yang membutuhkan bantuan untuk dapat mengatur jadwal aktivitas dengan baik. Pengingat
jadwal aktivitas tidak hanya diberikan kepada pengguna saja, namun juga kepada pihak yang terlibat
dalam jadwal pengguna tersebut secara real time.

Fitur yang diberikan pada aplikasi reminder  ini selain berupa jadwal aktivitas per harinya, juga
jadwal aktivitas per tanggal dengan memanfaatkan fitur calendar view. Terdapat fitur repetition untuk
melakukan pencatatan suatu kegiatan rutin. Terdapat juga fitur pengingat yang tidak hanya dapat
mengingatkan pengguna, namun juga pihak lain yang terlibat dengan memanfaatkan fitur SMS Reminder,
E-mail Reminder, dan juga Share Activity. Fitur pie chart digunakan untuk melihat tingkat produktivitas
sehingga dapat melihat atau memeriksa apakah jadwal aktivitas yang telah dibuat tiap harinya benar-
benar dilakukan atau tidak, yaitu dengan menyajikan presentase aktivitas yang telah direncanakan dan
presentase aktivitas yang telah dilakukan dalam sebuah pie chart.

Dari aplikasi reminder yang dibuat dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa pencatatan
jadwal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, aplikasi dapat membantu mengingatkan tidak
hanya pengguna android sendiri tetapi juga pengguna ponsel lainnya. Pengguna juga dapat mengetahui
berapa banyak kegiatan yang benar-benar dilakukan melalui pie chart. Sulitnya menentukan kebijakan
alarm yang cocok untuk semua jenis pengguna disebabkan oleh karena tiap pengguna memiliki kebiasaan
yang berbeda dalam menentukan jam alarmnya masing-masing. Adanya fitur penentuan lokasi reminder
dengan Google Maps memudahkan pengguna untuk berpindah ke posisi lain dengan melakukan drag
pada peta. Kemudahan ini tentunya tidak dapat diperoleh pada device yang memiliki metode input berupa
qwerty atau candy bar. Penggunaan Google Cloud Messaging membantu memudahkan pengiriman push
notification tanpa menghabiskan baterai karena tidak menggunakan service yang harus dijalankan setiap
saat pada device.

Kata Kunci : Pengingat, Android, GCM, Google Maps, Pie Chart

1. Pendahuluan

Sampai dengan masa sekarang ini,
manusia sering mengalami lupa akan kegiatan
apa saja yang telah dilakukan maupun kegiatan
yang akan dilakukan di waktu yang akan
datang. Pada kenyataannya, tidak sedikit dari
masyarakat yang sudah merencanakan kegiatan
untuk dilakukan baik sendiri maupun dengan
pihak tertentu, namun pada akhirnya lupa untuk
melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengatasi
hal itu, tiap individu memiliki agenda, dimana
agenda merupakan daftar catatan yang berisi
kegiatan dari seorang individu.

Rata-rata, agenda yang dimiliki
masyarakat adalah agenda yang berupa buku.
Tidak sedikit orang yang pada dasarnya
membutuhkan agenda, tetapi malas untuk

membuatnya, dikarenakan individu tersebut
harus direpotkan dengan membawa buku dan
juga alat tulis untuk mencatatnya. Namun,
seiring dengan berkembangnya teknologi,
agenda yang biasanya dicatat pada media kertas
dapat dibuat kedalam media elektronik seperti
Mobile Device.

Pada masa sekarang ini Mobile Device
yang menggunakan teknologi Android sudah
berkembang pesat di kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi kelalaian dan kemalasan
masyarakat, maka dibuatlah aplikasi Reminder.
Aplikasi Reminder merupakan personal asistant
untuk mencatat segala aktivitas atau pertemuan
yang dilengkapi dengan fitur yang dapat sangat
membantu dari pengguna aplikasi. Aplikasi
Reminder pada Mobile Device, diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat
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yang membutuhkan agenda secara paperless,
cepat, mudah dan akurat.

2. Teori Dasar

Teori-teori yang akan dijelaskan yaitu
mengenai platform Android beserta dengan
pustaka-pustaka dari Android yang akan
digunakan adalah Java, Eclipse, MySQL,
SQLite, Web Service, PHP, dan XML yang
digunakan pada aplikasi ini.

2.1 Android

Android merupakan platform untuk mobile
device. Platform yang dimaksud meliputi
Operating System, middleware, dan aplikasi-
aplikasi utama. Aplikasi pada Android dibuat
dengan menggunakan bahasa pemrograman
berbasis Java yang dijalankan oleh Dalvik
(virtual machine untuk Android). Platform
Android bersifat open source dan seluruh source
code (termasuk jaringan dan telepon) berada di
bawah lisensi Apache.

Terdapat beberapa karakteristik yang
dimiliki Android, yaitu:

• Terbuka
• Semua Aplikasi dibuat sama
• Memecahkan hambatan pada

aplikasi
• Pengembangan aplikasi yang cepat dan

mudah
Android merupakan platform mobile

pertama yang memiliki kelebihan, antara lain :
• Lengkap (Complete Platform)
• Terbuka (Open Source Platform)
• Free (Free Platform)

Gambar 1. Arsitektur Android

Arsitektur Android dibagi menjadi 5
lapisan yaitu Linux Kernel, Libraries, Android
Runtime, Application Framework, dan
Applications.

2.2 Eclipse

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated
Development Environtment) untuk
mengembangkan perangkat lunak dan dapat
dijalankan disemua platform (platform-
independent). Berikut ini merupakan beberapa
sifat yang dimiliki Eclipse :

 Multi-platform
 Multi-language
 Multi-role

2.3 Web service

Web service dapat diartikan juga sebuah
metode pertukaran data, tanpa memperhatikan
dimana sebuahdatabase ditanamkan, dibuat
dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang
mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah
data itu dikonsumsi. Web service mampu
menunjang interoperabilitas. Sehingga web
service mampu menjadi sebuah jembatan
penghubung antara berbagai sistem yang ada.
Teori ini diperlukan untuk mengatasi masalah
fitur-fitur online pada aplikasi ini.

3. Analisa dan Desain Sistem

Menjelaskan mengenai analisa-analisa yang
dilakukan oleh pengembang aplikasi untuk
mengetahui kebutuhan aplikasi dan juga akan
dijelaskan mengenai desain sistem dari aplikasi
yang dibuat. Analisa yang akan dijelaskan
dalam bab ini meliputi referensi aplikasi sejenis,
analisa kebutuhan sistem, solusi yang
ditawarkan, teknologi yang digunakan, hingga
menjelaskan deskripsi sistem yang baru.

3.1. Referensi Aplikasi Sejenis

Aplikasi yang akan digunakan sebagai
perbandingan adalah aplikasi Schedule Planner
dan Cozi Family Calendar.

3.1.1Schedule Planner

Schedule Planner yang dibuat oleh
perusahaan Intersog LLC merupakan sebuah
aplikasi yang dapat membantu setiap orang yang
sibuk untuk merencanakan kegiatan sehari-hari.
Versi yang dipakai sebagai aplikasi referensi
adalah aplikasi Schedule Planner versi 1.3.1
yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2012.

3.1.2 Cozi Family Calendar

Cozi Family Calendar merupakan sebuah
free online organizer website dan aplikasi
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mobile yang membantu mengelola jadwal
keluarga, mengatur daftar belanja dan kegiatan,
kedalam satu tempat. Website Cozi dapat
diakses pada https://cozicentral.cozi.com/,
sedangkan aplikasi Cozi dapat diunduh dari play
store dengan nama Cozi Calendar & Shopping
Lists.

3.2 Analisa Kebutuhan Sistem

Banyaknya kesadaran akan kebutuhan
media pencatatan kegiatan yang lebih baik,
maka terdapat banyak aplikasi yang digunakan
untuk membantu mengatasi permasalahan
tersebut.  Selain meningkatkan efektifitas,
aplikasi pencatatan jadwal juga meningkatkan
efisiensi karena masyarakat tidak perlu repot
lagi harus membawa notes kemana-mana, cukup
hanya dengan membawa ponsel saja. Dengan
adanya aplikasi seperti ini tentu akan cukup
berguna bagi masyarakat yang memang
memiliki jadwal yang sangat padat, memberikan
media pencatatan yang lebih efektif dan efisien
bagi mereka yang membutuhkan, dan juga jalan
keluar bagi masyarakat yang sering tidak ingat
akan jadwal kegiatan mereka. Hal-hal tersebut
merupakan faktor yang menjadi pertimbangan
dalam pembuatan aplikasi ini.

Berdasarkan dari analisa permasalahan
diatas, dibuatlah aplikasi reminder pada android
mobile device ini. Pada aplikasi reminder ini
pengguna tidak hanya dapat melakukan
pencatatan kegiatan saja, tetapi juga dapat
memberikan pengingat untuk setiap kegiatan
tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi reminder
tidak hanya dapat mengingatkan pengguna
aplikasi saja, namun juga mampu membantu
mengingatkan para pihak yang juga ikut serta
dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan
fitur-fitur yang belum ada pada aplikasi lain.
Aplikasi reminder ini juga akan dilengkapi fitur
yang dapat menunjukkan lokasi dari kegiatan
yang telah disimpan sebelumnya dalam peta
oleh pengguna.

Penerapan solusi tersebut dilakukan pada
smartphone yang berbasis Android. Alasan
pemilihan aplikasi yang dibuat pada smartphone
berbasis Android karena untuk penerapan
sistem ini adalah sifatnya sebagai Operating
System (OS) yang open source sehingga pihak
pengembang tidak perlu membayar untuk
pembuatan aplikasi ini pada smartphone
berbasis Android. Smartphone berbasis Android
ini juga memiliki dukungan yang baik terhadap
layanan-layanan yang telah disediakan oleh
Google Inc. seperti akses Google Maps API dan
Location Service yand dimana layanan tersebut
digunakan dalam pembuatan aplikasi ini.

Aplikasi yang akan dibuat oleh
menggunakan Android OS, Google Maps,
Google Cloud Messaging dan Web Service .
Alasan pemilihan Android untuk penerapan
sistem operasi ini adalah sifatnya sebagai
Operating System (OS) yang open source
sehingga pihak pengembang tidak perlu
membayar untuk membuat aplikasi pada
platform ini. Platform ini juga memiliki
dukungan yang baik terhadap layanan-layanan
yang disediakan oleh Google terutama Google
Maps yang digunakan dalam pembuatan
aplikasi ini.

Pengembang menggunakan MySQL dan
SQLite untuk melakukan penyimpanan data dari
masing-masing pengguna aplikasi. Dimana
database MySQL digunakan untuk menyimpan
data pengguna ke dalam webserver. Sedangkan
database SQLite digunakan untuk menyimpan
data pengguna ke dalam device.

Penggunaan layanan Google Maps adalah
untuk mendapatkan posisi dari pengguna
beserta nama dari lokasi pengguna pada saat itu.
Pengguna juga dapat menyimpan tempat dari
lokasi kegiatan dengan menandai map. Tempat
yang sudah disimpan tersebut dapat dilihat pada
saat ingin melihat detail informasi dari jadwal
kegiatan tersebut.

Google Cloud Messaging digunakan untuk
mengirimkan push notification. Push
notification berkaitan dengan informasi yang
dikirim dari pengguna aplikasi ke pengguna
aplikasi lainnya. Dimana informasi yang akan
dikirimkan akan diinformasikan dahulu kepada
GCM server, kemudian GCM server akan
memberikan informasi kepada device yang
dituju.

Deskripsi dari sistem baru yang akan
diterapkan pada aplikasi dan akan ditunjukkan
pada gambar 2. Dimana pada awal menjalankan
program user akan diarahkan menuju layar
login. Bagi User yang telah terdaftar akan dapat
melakukan login dan memakai aplikasi,
sedangkan user yang belum pernah mendaftar
harus melakukan pendaftaran user pada halaman
Register agar dapat menggunakan aplikasi
reminder.

Jika user baru pertama kali memakai
aplikasi ini, maka user harus terlebih dahulu
melakukan registrasi dengan memasukkan
beberapa inputan data seperti Nama, No.
Telepon dan Alamat. apabila user lupa
password, maka user dapat memanfaatkan fitur
Recovery Password untuk mendapatkan
password kembali. Setelah registrasi selesai,
user dapat melakukan login. Setelah Login,
maka User akan diarahkan ke halaman
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Calendar View dan menjalankan semua fitur
yang dimiliki program.

Pada layar Friend List, user dapat mencari
user lain dengan melakukan Search Friend dan
menambah teman dengan melakukan Add
Friend. User juga dapat mengajak rekan untuk
menggunakan aplikasi ini, dengan
memanfaatkan fitur Invite Friend. Pada mode
Calendar View, user dapat melihat daftar
aktivitas yang ada tiap bulannya. Pada setiap
tanggal akan terdapat beberapa aktivitas yang
akan ditunjukan dengan warna dari kategori
untuk aktivitas tersebut. Jika user melakukan
penekanan pada tanggal, maka user akan dapat
melihat detail dari aktivitas pada tanggal
tersebut.

Gambar 2. SiteMap Aplikasi Reminder

Pada mode Activity List, user dapat melihat
daftar dari kegiatan yang dibuat. User juga
dapat menambahkan aktivitas baru dengan
memilih tombol add. Nantinya user akan
dipindahkan ke layar Add Activity untuk
melakukan pengisian detail dari aktivitas
tersebut. User juga dapat mengatur kembali dan
membatalkan aktivitas tersebut dengan memilih
salah satu dari daftar aktivitas tersebut dan akan
dipindahkan ke layar Reschedule Activity.

Pada layar Add Activity, user harus mengisi
detail dari aktivitas, yaitu nama aktivitas,
kategori aktivitas, tempat, tanggal, waktu mulai,
waktu selesai dan alarm pengingat. User juga
akan dapat memberikan memo (catatan) untuk
kegiatan tersebut. User dapat menyimpan lokasi
sebenarnya pada map, dengan menekan tombol
Find Location. Kemudian, user dapat mengatur
aktivitas tersebut apakah hanya dilakukan sekali
waktu saja, per hari, per minggu, atau per bulan
dengan memilih tombol Set Frequency, yang
nantinya user akan dihadapkan ke layar Set
Frequency.

Apabila user ingin menambah rekan yang
tidak memiliki aplikasi ini, maka user dapat
memilih dari phonebook android milik user

dengan memanfaatkan fitur Tag Phonebook
Contact. User juga dapat mengingatkan rekan
dari phonebook contact dengan menggunakan
fitur SMS Reminder, dimana user dapat
mengatur kapan sms tersebut akan dikirim. E-
Mail Reminder juga dapat digunakan untuk
memberitahu rekan yang lain via E-mail. User
juga dapat menambah friend yang juga
menggunakan aplikasi ini dengan
memanfaatkan fitur Tag Friend. Setelah
melakukan Tag Friend, user dapat juga
melakukan Share Activity, sehingga pihak yang
di tag juga mendapatkan informasi mengenai
aktivitas tersebut.

Pada layar Category List, akan terlihat
daftar dari kategori aktivitas yang ada. User
dapat menambah kategori aktivitas dengan
melakukan add category. User juga dapat
melakukan penghapusan kategori yang pernah
telah dibuat.

Pada layar History Activity, user dapat
melihat seluruh aktivitas yang sudah dilakukan.
Daftar dari aktivitas tersebut akan
memperlihatkan mana saja aktivitas yang telah
berlalu apakah aktivitas tersebut benar-benar
dilakukan atau tidak. User dapat melihat
aktivitas secara persentase untuk tiap harinya
yang disajikan kedalam pie chart, dengan
memanfaatkan fitur Chart View pada aplikasi.

Pada gambar 3 diberikan gambaran
mengenai proses alur yang terjadi di dalam
sistem. Dimulai dari Block Diagram Sistem
dan Block Diagram dari fitur-fitur pada
aplikasi yang dibuat. Block Diagram ini sangat
membantu untuk memahami cara kerja dan
deskripsi dari sistem yang akan dikembangkan.

Gambar 3. Arsitektur Aplikasi Reminder

Dalam sistem terdapat 4 entity yang
terlibat pada sistem aplikasi. Entity yang
pertama adalah entity user, aplikasi yang
dibuat, google cloud messaging, dan google
maps.
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3.3 Desain Database

Desain tabel-tabel yang digunakan dalam
pengembangan sistem aplikasi reminder yang
dibuat dan detail dari tabel-tabel yang ada baik
tabel pada MySQL dan tabel pada SQLite akan
dijelaskan melalui ER diagram pada gambar 4.

Gambar 4. Conceptual Data Model

3.4 Desain Interface

Interface yang akan dibahas pada subbab
ini meliputi halaman login, register, forget
password, change password,calendar view,
activity view, category view, history view, pie
chart view, add activity, activity detail,
reschedule activity, tag friend, tag phone
number contact , tag email contact, activity
detail, add friend, invite friend, dan settings.
Tampilan dari halaman calendar view dapat
dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Calendar View

Pada gambar 5 akan terdapat tampilan dari
sebuah kalender, yang berisi warna kategori dari
aktivitas. Dimana ketika user memilih tanggal,
akan muncul sebuah popup yang berisi daftar
kegiatan pada tanggal tersebut.

User dapat membuat sebuah jadwal
kegiatan lengkap beserta dengan detail dari
kegiatan, baik itu tempat, waktu, dan rekan yang
terlibat, dan melihat kembali detail dari jadwal
tersebut seperti pada gambar 7.

Gambar 6. Activity Detail

Halaman pengingat akan dikeluarkan
sesuai dengan waktu alarm yang telah
ditentukan sebelumnya oleh user. Halaman
pengingat akan berisi detail dari kegiatan seperti
yang terlihat pada gambar 7.

Gambar 7. Calendar View

User dapat melihat presentase
produktivitas dari setiap kegiatan yang telah
dibuat dan dilakukan pada piechart view, seperti
pada gambar 8.

Gambar 8. Pie Chart View

Pada pie chart view akan ditampilkan 2
buah chart kegiatan, yaitu kegiatan yang
direncanakan dan kegiatan yang dilakukan
beserta list yang berisi warna kegiatam,
keterangan waktu dan prosentase sertau status
dari tiap kegiatan.
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4. Uji Coba

Pada bab ini akan membahas mengenai uji
coba dari aplikasi yang dibuat. Tahap ini
dilakukan dengan tujuan untuk menguji
fungsionalitas sistem dan fitur yang terdapat
pada aplikasi ini. Tahapan uji coba ini juga akan
membantu pengembang untuk mengetahui
apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai
dengan hasil yang diharapkan serta menemukan
keterbatasan pada sistem.

4.1 Uji Coba Fitur

Pada subbab ini ajan dijelaskan mengenai
uji coba fungsionalitas yang dilakukan pada
fitur dari aplikasi. Uji coba ini bertujuan untuk
memastikan fungsi-fungsi yang telah dibuat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang
akan diperlihatkan pada tabel uji coba. Berikut
adalah hasil uji coba fungsionalitas yang telah
dilakukan.

4.2 Kuesioner

Untuk dapat mengetahui apakah aplikasi ini
layak untuk dipakai, maka akan dibuat
kuesioner yang nantinya akan diisi oleh
responden. Kuesioner ini dilakukan oleh
beberapa responden yang terdiri dari 50 orang
yang berusia antara 18 – 30 tahun. Kuesioner
dibagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang
yang terdiri dari 3 buah pertanyaan dan
mengenai aplikasi yang digunakan yang terdiri
dari 5 buah pertanyaan. Bagian latar belakang
berisi tentang alasan perlunya dibuat aplikasi
ini. Bagian mengenai aplikasi akan berisi hasil
uji coba yang dilakukan oleh responden
terhadap aplikasi ini.

0%
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Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3

Ya

Tidak

Gambar 9. Grafik Kuesioner Bagian I

Gambar 9 merupakan grafik dari kuesioner
bagian pertama yang terdiri dari 3 buah
pertanyaan mengenai latar belakang dari
aplikasi.
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Gambar 10. Grafik Kuesioner Bagian II

Gambar 10 merupakan grafik dari
kuesioner bagian pertama yang terdiri dari 5
buah pertanyaan mengenai fungsionalitas dan
kinerja dari aplikasi.

5. Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran
dari pembuatan Aplikasi Reminder pada
Android Mobile Device. Pada bagian
kesimpulan akan dijelaskan beberapa
kemudahan dan hambatan yang dialami selama
proses pembuatan Aplikasi Reminder pada
Android Mobile Device ini. Bagian saran
diberikan bagi pembaca yang ingin
mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut.
Berikut penjelasan mengenai kesimpulan dan
saran.

5.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang
didapatkan selama pembuatan Aplikasi
Reminder pada Android Mobile Device ini.
Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain:
 Aplikasi reminder dapat membantu untuk

pencatatan jadwal dengan lebih cepat dan
lebih mudah.

 Reminder pada aplikasi ini dapat
membantu mengingatkan tidak hanya
pengguna android sendiri, tetapi juga
pengguna ponsel lainnya, karena memiliki
fitur SMS Reminder dan fitur E-mail
Reminder.

 Sulitnya menentukan kebijakan alarm yang
cocok untuk semua jenis pengguna karena
tiap pengguna memiliki kebiasaan yang
berbeda dalam menentukan jam alarmnya
masing-masing.

 Penggunaan library SaulPower
Expendable PieChart sangat membantu
dalam menghasilkan pie chart yang
memiliki tampilan yang cukup baik dan
mudah dimengerti oleh pengguna.
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 Penggunaan Google Cloud Messaging
pada aplikasi membantu memudahkan
pengiriman push notification, dengan tidak
menghabiskan baterai secara terus-
menerus karena tidak menggunakan
service yang harus dijalankan setiap saat
pada device.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang
dapat digunakan untuk pengembangan sistem
aplikasi permainan lebih lanjut. Saran-saran
tersebut antara lain:
 Pembuatan aplikasi serupa untuk berjalan

pada platform yang lain, seperti windows
mobile yang juga mulai berkembang dan
mulai banyak digunakan.

 Aplikasi dapat melakukan sinkronisasi
dengan jejaring sosial seperti Facebook
dan Twitter.

 Penambahan fitur Chat pada aplikasi.
 Penambahan fitur News Feed pada

website.
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